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प्रकरण-1  

गुलाम ते अनाथ 

1864 साली, मेरी नावाची एक गुलाम स्त्री, 
ततचा मुलगा जेम्स आणण तान््े बाळ जॉजज 
आपल्या शमसूरी राज्यातील झोपडीत झोपले 
्ोते. झोपडीच्या दारावर का्ी सिंको उभे 
ठाकणार आ्े, ्े तयािंच्या गावी्ी नर्व्ते.  

तुम््ी तनदान तान्या 
जॉजजला  ोधून 

काढलिंत, ्ेच खूपय!  

अमेररकेत गेली तीन वर्षे गृ् युद्ध सुरू ्ोते. उत्तर आणण दक्षक्षण 
अमेररकेचे सैन्य आपसािंत लढत ्ोते. तयाचवेळी जिंगली लुोारू 

शमसूरीच्या ग्रामीण भागािंत फिरत ्ोते. त ेगुलाम पळवत, तयािंना दरू 
घेऊन जात आणण नर्वया मालकािंना ववकत.  

नक्की! ती एकोीच 
आ्े आतमध्ये?  ततची मुलिं असू 

 कतील 
ततच्यासोबत.  

पुढल्या सकाळी, मोझसे आणण सुसान 
कार्व ज्र यािंना आपली गुलाम मेरी आणण 
ततचे तान््े मूल गायब असल्याचे ददसले.  

मेरी जेम्सला असिं सोडून पळून 
जाणार ना्ी.  मेरीचा का्ी ठावदठकाणा 

लागत ना्ीये, मोझसे. ते 
िार दरू गेले असावेत. 

जिंगली लुोारू! 
तयािंनीच पळवून 
नेलिंय ब्ुधा. 

 सुसान आणण 
मी या मुलािंचिं 
सिंगोपन करू.  

का्ी ददवसािंनिंतर.... 



जॉजज, का्ी मुलिं उधळी असतात. ते 
िालतू गोष्ीिंवर पैस ेखचज करतात. 
पण  ्ाणी मुलिं काोकसर करून 

पै ाची बचत करतात.  

तुमच्या 
मदतीसाठी 
आभार.  

1865 साली गृ्  युद्ध सिंपले आणण गुलामगगरीची प्रथा समाप्त झाली. 
कार्व ज्र दािंपतयाने मुलािंना स्वत:च्या मुलािंसारखे वाढवले. जेम्स मोझसेला 

 ेतीकामात तर जॉजज सुसानला घरकामात मदत करत असे.  

का्ी गुलाब लाल आणण 
का्ी गुलाबी, असिं का?  

का्ी लोकािंचा वणज गोरा 
आणण का्ी लोकािंचा 
काळा असतो, तसिंच 
का्ीसिं कारण असाविं.  

 वर्षाजतून एकदा मोझेस जॉजजला 8 मलैािंवरील तेथील सवाजत मोठे  ्र, नेओ ोला घेऊन 
जात असे. ततथ ेजॉजजने अनेक मोठमोठ्या इमारती,  ासकीय कायाजलये,  ाळा आणण 

दकुाने बतघतली. जॉजजला ततथे फिरायला मजा आली.  

तुझ्याकडे पसेै आ्ेत का, जॉजज?  

्ोय, मी वर्षजभर 
साठवलेयत.  

जॉजज खूप चौकस ्ोता. तयाला प्रतयेक दगडाचे, फकड्याच े
आणण रोपट्याचे नाव जाणून घ्यावेसे वाोे.  

पुस्तकात तुला ्ी 
सगळी नाविं शमळतील.  

पण यात रोपट्यािंची 
नाविं ना्ीत. मला आता 
 ाळेत जावसिं वाोतिंय.  

जवळची  ाळा 
नेओ ोमध्ये आ्े, 

जॉजज.  

जॉजज 12 वर्षाांचा झाला तेर्व्ा.... 

तुझ्या जाण्याचिं खूप द:ुख ्ोतिंय आम््ाला. 
पण तुला श क्षण घ्याविंसिं वाोतिंय, तर आम््ी 

तुझ्या आड येणार ना्ी, जॉजज.   
 

पत्र पाठव आम््ाला.  



गुलामगगरी सिंपलीय. तू स्वत:ची 
ओळख जॉजज कार्व ज्र अ ी करून 

देत जा.   

काळजी घे, जॉजज 
कार्व ज्र.  

जॉजज दरवर्षी मोझसेसोबत 
नेओ ोला जात असे. 
तयामुळे तयाला रस्ता 

ठाऊक ्ोता. 

तया सुकड्या मुलाकड ेबघ. कसा 
बुजगावण्यासारखा ददसतोय! तो 
जागा झाल्यावर तयाला का्ी 

खायला ददलिं पाद्जे.  

खूप थकवा आलाय. खूप 
उ ीर झालाय. मी इथे 
झोपलो तर कुणी ्रकत 
घेणार ना्ी ब्ुधा.  

सकाळी जॉजजला माररया 
आणण अँड्र्यू वॉोफकन्स या 
दयाळू दािंपतयान ेजागे केले.  

मुला, 
कोण 

आ्ेस त?ू   

मी कार्व ज्रािंचा गुलाम जॉजज.  

ज्या  ाळेत जॉजजने प्रवे  घेतला 
तयाच्या नजजकच वॉोफकन्स रा्ात 

्ोते. तयािंनी जॉजजला आपल्या घरी 
आसरा ददला. तयाबदल्यात जॉजज 
तयािंच्या घरची कामे करत असे.  

तू तझुा अभ्यास 

आणण कपड ेधवुायचिं 
काम, ्े दोन््ी कसिं 
काय सािंभाळतोस?  

लवकरच तू तुझ्या 
श क्षकािंपेक्षा जास्त 

ज्ञान शमळव ील.  

माररया आिंोी, मला 
अजून खूप सारिं ज्ञान 

शमळवायचिंय.  

जॉजजला वेगाने प्रगती करायची ्ोती. कॅन्सस  ्रातील िोोज स्कॉो येथ े

जाणारे एक कुोुिंब जॉजजला आपल्यासोबत घेऊन जाण्यास तयार झाले.  



प्रकरण-2 

सिंघर्षाजचा काळ 

दठकाय, काम देत ेतुला, 
पण माझा नवरा 

कामाबाबतीत कडक आ्े.  

पण माझ्याकड ेप्रवे पत्र 
आ्े इथलिं. 

िोोज स्कॉोला जॉजजला तयाच्या एकट्याच्या 
जीवावर सारे का्ी करायचे ्ोते.  तयाला 

एका नोकरीची गरज ्ोती.  

खरिंतर, जॉजजला स्वयिंपाक येत 
नर्व्ता. पण तो नवीन आर्व्ाने 
स्वीकारायला आणण श कायला 

तयार ्ोता.  

मी ऐकलिंय की 
तुम््ाला घरकाम 

करायला कुणी ्विंय.  

शमसेस पायने, मला 
तुमच्यासारखाच स्वयिंपाक करायला 
आवडले. तुम््ी मला तुमच्या 
पद्धतीप्रमाणे श कवलिंत तर िार 

बरिं ्ोईल.  

तुला स्वयिंपाक 
करता येतो का?  

येतो, मॅडम.  

जॉजज शमनीयापोशलस  ्रातील ्ायस्कूलमध्ये श कू 
लागला. पसेै सिंपल्यावर तो  ाळा सोडून का्ी काळ 
नोकरी करत असे. परेुसे पसेै साठल्यावर तो नोकरी 

सोडून पनु््ा  ाळेत जात असे.  

जॉजज कार्व ज्र,  
कुठे ्ोतास दोन 

मद्ने?  
मी एका ्ॉोेलच्या लॉन्रीत 

नोकरी करत ्ोतो. 

जॉजजने  ेवोी ्ायस्कूल 
डडप्लोमा पणूज केला आणण 
मग कॉलेजप्रवे ासाठी अजज 

केला.  

पण ्ायलँड कॉलेजमध्ये पाऊल 
ठेवल्यावर जॉजजला कडवो अनुभव आला.   

आमच्याकडून चूक झालीय. त ूकृष्णवणीय 
आ्ेस, ्े मा्ीत नर्व्तिं आम््ाला. ्े 
कॉलेज िक्त गोऱ्या लोकािंसाठी आ्े.  

मस्त बातमी आ्े. 
मला कॅन्ससच्या 
्ायलँड कॉलेजात 
प्रवे  शमळालाय.  

काय खबर?  



यात काय सिं य!  
प्रयत्न सोडू नकोस, 

जॉजज.  

कॉलेजला जायचे स्वप्न तुोल्यावर, जॉजज दठकदठकाणी 
भोकत राद्ला. शमळेल ततथे तयाने नोकरी केली..  

मी गर्व्ाचिं पीक कापायला 
आयोवाला चाललोय. तू् ी चल 
माझ्यासोबत. तुलासुद्धा काम 

शमळेल ततथे.  

फकती पैसे 
शमळतील ततथे?  

इथे केरकचरा 
काढल्यावर शमळतो 
तयाच्यापेक्षा जास्त!  

1880  द काअखेरीस, जॉजज आयोवा राज्याच्या वव िंोरसेो  ्रात रा्ून 
वेगवेगळी कामे करू लागला. रवववारच्या एका सकाळी, तयाचे गाणे ऐकून डॉ. 

जॉन आणण ्ेलेन शमल्ॉलिंड ्े धतनक दािंपतय भारावनू गेले.   

फकती गोड आ्े 
तयाचा आवाज!  

आता तू तयाला 
रात्री जवेणासाठी 
घरी बोलावणार 

वाोतिं.  

शमल्ॉलिंड दािंपतयाने जॉजज ी मैत्री केली आणण ने्मी तयाला घरी बोलावू 
लागले. जॉजजला असलेले रोपट्यािंच ेअिाो ज्ञान पा्ून दोघे प्रभाववत झाले.  

या रोपट्याची 
मुळिं सडली  
असावीत.  

अरे बापरे! काय 
करायचिं मग 
आता?  

तुम््ी याला खूप 
जास्त पाणी देताय 
वाोतिं. याची माती 
थोडी सकुली की 
मगच पाणी द्या.  

जॉजजन ेशमल्ॉलिंड्सना आपली 
बरीच कौ ल्ये दाखवली 

िारच सुिंदर आ्े गचत्र, जॉजज! 
मी तुला रिंग आणण ब्र  ददले 
तेर्व्ा तुझ्यात एवढी प्रततभा 
असेल असिं वाोलिं नर्व्तिं.  

 श क्षण सोडू नकोस, 
जॉजज. एक ददवस िार 
मोठा ्ो ील त.ू  

मी काळा आ्े 
म््णून मला 
कॉलेजमध्ये 

घेतलिं ना्ी. मला 
ना्ी वाोत मला 
कुठे प्रवे  शमळेल 

असिं.  



 मी ववचार 
करून सािंगतो.   

अगदी बरोबर,  ाब्बास, 
जॉजज!  

1890 साली आयोवाच्या इिंडडयानोला  ्रातील 
शसम्पसन कॉलेजमध्ये प्रवे  शमळवणारा जॉजज ्ा 

पद्ला कृष्णवणीय ववद्याथी ्ोता. तेथील कलाश क्षक 
एट्टा बड यािंना जॉजजच्या गचत्रामध्ये रस वाोला. पण पढेु 
कला क्षेत्रात जायचे, असे का्ी जॉजजच्या मनात नर्व्ते.   

जॉजज, िार 
सुिंदर गचत्रिं 
काढतोस तू.  

पण कलेची पदवी 
घेतलेल्या काळ्या 
माणसाला कोण 
नोकरी देईल?   

तुझी गचत्रिं पा्ून 
वाोतिंय की तुला 
वनस्पतीिंचे सखोल 

ज्ञान आ्े.  

बड यािंनी जॉजज ी तयाच्या 
भववष्याबद्दल चचाज केली.  

मला वाोतिं की देव मला 
काळ्या लोकािंचा श क्षक बनवू 
पा्ातोय. पण गचत्रिं काढून 
काळे लोक आपली गरीबी दरू 

करू  कणार ना्ीत.  

माझ ेवडील आयोवा स्ोेो 
कॉलेजात वनस्पती ास्त्र 

श कवतात. ततथे तू वनस्पतीिंचा 
अभ्यास करू  कतोस.  

जॉजजला आयोवा स्ोेो कॉलेजात प्रवे  
शमळाला. तयाला प्रवे  घेण्यास 
बोलावण्यात आले तेर्व्ा ्ायलँड 
कॉलेजमधील प्रसिंग आठवनू तो 

अस्वस्थ झाला.  

तुम््ी बोलावलिंत 
मला?  

्े बघ, तुला तुझी 
लायकी माद्तीय. 
तयामुळे इथ ेआपल्या 
मयाजदेत रा्ायचिं.   

इथे मी ववद्याथी आ्े. 
तयामुळे इतर 

ववद्यार्थयाांसारखीच माझी 
लायकी असेल! 

्ो, पण तू जेवणाच्या ोेबलवर गोऱ्या 
ववद्यार्थयाांसोबत बसू  कत ना्ीस. तू तळघरात 

काळ्या मजुरािंसोबत जेवण घ्यायचिंस.  

या कॉलेजात जॉजजन ेवनस्पतीिंचा अभ्यास केला. प्रोिेसर 
एल.्एच. पामेल, यािंना जॉजजचे भववष्य उज्ज्वल ददसले.  

या  ेंगदाण्याच्या 
रोपट्याला काय 
आजार झालाय, 
माद्तीय?  

या काळ्या दठपक्यािंवरून वाोतिंय 
की याची मळुिं सडलीयत. 

मातीतल्या बुर ीमुळे झालिं असाविं. 
याला थोड्या सुकलेल्या मातीत 

लावलिं तर वाचेल ते.  



प्रकरण-3 

श क्षक आणण सिं ोधक 

वॉश िंगटोन यािंनी 1861 साली अलाबामा राज्यात 
ोस्केजी सिंस्था स्थापन केली. र्वयावसातयक 

प्रश क्षण घेऊनच आफिकी-अमेररकी लोक य स्वी 
्ोऊ  कतील, असे तयािंना वाोत असे.    

1895 साली जॉजज आयोवा स्ोेो कॉलेजात  ेवोच्या वर्षाांत श कत ्ोता. 
तयाच वर्षी, बुकर ोी. वॉश िंगटोन यािंनी अोलािंोा कापूस प्रद जनात भार्षण 
केले. वॉश िंगटोन ्े श क्षक आणण नेता ्ोते. आफिकी-अमेररकी लोकािंनी 
य स्वी ्ोण्यासाठी ववववध कौ ल्ये श कावीत, असे तयािंचे मत ्ोत.े  

गुलामगगरीतून स्वातिंत्र्य, अ ी उत्तुिंग झपे 
घेतल्यावर आपण कदागचत एक गोष् ववसरू 
की आपल्या सवाांना आपल्या या ्ातािंनी 
स्वत:च्या आयुष्याला आकार द्यायचाय.  

1896 साली वॉश िंगटोन 
यािंनी ोस्केजीच्या 

ववश्वस्तािं ी चचाज केली.  

पण ते कृर्षी ववद्यालय चालव ू
 केल अ ी योगटय र्वयक्ती 

कोण आ्े?   

ती र्वयक्ती 
कृष्णवणीयच 
असली पाद्ज.े 

1896 च्या अखेरीस, जॉजज ोस्केजी सिंस्थेत काम 
करण्यास अलाबामा येथे गेले.   

या दे ात वनस्पतीिंच ेसखोल ज्ञान 
असलेली एकच र्वयक्ती आ्े, जॉजज 

वॉश िंगटोन कार्व ज्र.   

जॉजज, कृष्णवणीय मुलािंना श क्षण 
आणण मे्नत ्ी मूल्य श कवायचिं 

म्त्त्वाचिं काम करायचिंय 
आपल्याला.  

वॉश िंगटोन सा्ेब, ोस्केजीकड े
लोक आ ेचा फकरण म््णून 
बघतील, असा प्रयत्न करेन 

मी.   
ोस्केजी  ाळेतील अनके लोक आपल्या ी तनदजयपणे 

वागतात, ्े पा्ून जॉजजला धक्का बसला. 

तो आपल्यापकैी ना्ी. तो स्वत:ला आपल्यापेक्षा 
मोठा समजतो कारण तो उत्तरेला रा्ायचा.  

श वाय तो गोऱ्यािंसोबत श कलाय. पण 
तयामुळे तो गोरा ्ोत ना्ी. तो 
आपल्यासारखा काळाच रा्ाणार. 



जॉजजने लोकािंच्या वतजनाकडे दलुजक्ष करून आपल्या कामावर लक्ष कें दित केले. जॉजजने 
ोस्केजीच्या दोन  ेतािंची र्वयवस्था पाद्ली, वगाजत श कवले आणण अनेक सशमतयािंवर 
काम पाद्ले. तयािंना वनस्पती आणण माती यािंच्या सिं ोधनात जास्त रस ्ोता.  

माती नापीक बनलीय. वर्षाजनुवर्षे, कापसाच्या 
वपकाने मातीतला सगळा नायट्रोजन  ोर्षून 
घेतलाय. पण तयाच मातीत  ेंगदाणे रुजवले 

तर मातीला पुन््ा आपला नायट्रोजन 
शमळतोय.  

जॉजजने प्रयोग करून  ेंगदाणे आणण रताळी यािंच ेअनके नवनवे उपयोग 
प्रका ात आणले.  

 ेंगदाण्यात 
ब्रोकोलीइतकेच िायबर 

असतात.  

 ेंगदाण्याचिं तेल साबण, 
 ाम्पू आणण दाढीचिं क्रीम 
बनवण्यासाठी वापरता येतिं.  

रताळ्यापासून पीठ, सरबत, रिंग 
बनवता येतात.  



 र्ववा! छान लागतिंय.  

आपले वनस्पतीिंच ेज्ञान जॉजज 
लोकािंना वाोू इजच्छत ्ोते. आपली 
रोपोी आणण उपकरणे एका गाडीत 
ठेवून ते गावोगावी फिरू लागले.  

तुम््ी दरवर्षी वेगळे 
पीक घ्या. एका वर्षी 
कापूस लावा, पुढल्या 
वर्षी  ेंगदाणे लावा.  

रिंग? गोंद?  ाई? 
बूो पॉशल ? 
 ेंगदाण्यापासून 
बनवलिं तुम््ी ्े?   

्ोय 
शमत्रा.  

 ेंगदाणा ्े तर 
डुकरािंचिं खाद्य आ्े.  

पण 
माणसािंसाठीसुद्धा 
ते पौष्ीक आ्े.  

पण  ेंगदाण्यातून 
कापसाइतका पैसा 
शमळत ना्ी.  

कपड ेधुवून माझ े
्ात खरबरीत 
झालेयत.  

्े और्षध लावा. 
 ेंगदाणा तेलापासून 
बनवलिंय मी ्े.  

्ा पाव खा. यावर 
 ेंगदाण्यापासून 

बनवलेलिं लोणी लावलिंय.  

 ेंगदाणे लावल्यामुळे 
पुढल्यावर्षी कापसाच े
पीक भरघोस येईल. 
करून बघा. िायदाच 

्ोईल तुमचा.  



प्रकरण-4 

रोपट्यािंचा जादगूर 

1921 साली  ेंगदाण्यावर कर लावण्याबाबत अमेररकी काँगे्रसच्या एका 
सशमतीने जॉजजचा सल्ला घेतला. या करामुळे इतर दे ािंतून अमेररकेत 
येणारे  ेंगदाणे म्ाग झाले असते. अमेररकेत उगवणाऱ्या  ेंगदाण्यािंवर 
कर नसल्यामुळे तयाची फकिंमत कमी झाली असती आणण ते ववकत 

घेण्याकडे लोकािंचा कल वाढला असता. 
 

कार्व ज्र यािंना सािंगा की ते इथे आले तर 
तयािंना स्वत:च्या प्रयोग ाळा शमळतील आणण 
वर्षाजला एक लाख डॉलर वेतन शमळेल..   

 ेंगदाणे रुजवणिं, वाढवणिं आणण 
तयाचिं पीक कापणिं सोपिं असतिं. 
एक पौंड मािंसापेक्षा एक पौंड 
 ेंगदाण्यात जास्त प्रगथने 

असतात.  

जॉजज  ेंगदाण्यािंच्या लाभािंवर तासभर बोलले. तयािंनी  ेंगदाणा उद्योगासाठी  
करप्रणालीचे तनयोजन केले. तयामळेु त ेदे भर प्रशसद्ध झाले.  

....आणण  ेंगदाण्याचे 
अन्नापेक्षा्ी जास्त उपयोग 

आ्ेत.  

तयािंची 10 
शमतनोिं 
सिंपलीयत.  नका थािंबवू    

तयािंना. आणखी 
थोडिं ऐकूया.  

माझी गरज इथ े
आ्े. 

तुझ्यासारख्या 
ववद्यार्थयाांना मी 
श कवत 

रा्ाणार आ्े.  

थॉमस एडडसन यािंनी कार्व ज्रच्या 
भार्षणाबद्दल वाचले. एडडसनने ववद्युत 
ददर्वयाचा आणण ोाईपरायोरचा  ोध 
लावला ्ोता. तयािंनी आपल्या 
सगचवातिे जॉजजला पत्र शलद्ले. 

एडडसननी तुम््ाला 
नोकरी देऊ केलीय 
म््णे. मग तुम््ी 
ोस्केजी सोडताय?  

खूप कमी लोक 
इतकिं  भरघोस 
वेतन देणाऱ्या 
नोकरीवर लाथ 
मारतात.  

 ेगदाण्याचे  ेकडो उपयोग 
आ्ेत.  ेंगदाणे और्षधे, 

इिंधन, गोंद आणण स्वच्छता 
उतपादने यािंमध्येसुद्धा 
वापरता येतात.  

जॉजजची ख्याती वाढू लागली तसे 
ोस्केजीतील प्रोिेसरािंना तयािंचा मतसर 
वाोू लागला. ते जॉजजची तन िंदा करत. 

जॉजज मात्र ववद्यार्थयाांमध्ये लोकवप्रय झाले.  

एडडसनने 
तुम््ाला 

भरघोस पसेै 
देऊ केलेयत, 
असिं ऐकलिंय.  



मी  क्य ्ोईल 
ती मदत करेन.  

अनेक सिंस्थािंनी जॉजजला तरूण मलुािं ी बोलण्यासाठी बोलावले. जॉजजची गौर 
आणण कृष्णवणीय मुलािं ी स्ज सिंवाद साधण्याची क्षमता तयािंना भावली.  

मला तुमचिं भार्षण आवडलिं, सर. 
मी जजमी ्ाडजववक. माझ्या 

कुोुिंबाने पवूी गुलाम ठेवले ्ोते. 
मला तया चकुीची भरपाई 

करायचीय.   

तुला भूतकाळातल्या चकुा खरिंच 
सुधारायच्यात का? तर मग मी 
ववचार करून सािंगेन, तुझी काय 

मदत ्ोऊ  केल ते.  

जॉजज जजमी ्ाडजववकसारख्या फकतयेकािंचा शमत्र 
आणण गुरू बनला. अनके वर्ष ेतयािंनी पत्राद्वारे 

परस्परािं ी सिंवाद साधला.  

्ाडजववक, आज मी बुर ीचे का्ी 
नमुने गोळा करत ्ोतो तेर्व्ा 

माशयािंनी मला पळवून लावलिं. मी 
थोडिं पुढे गेलो तेर्व्ा झडुपािंमध्ये 
मला बुर ीचा ढीग ददसला. देवान े
एक दार बिंद केलिं पण दसुरिं मोठिं 

दार उघडलिं.  

1930 साली अमेररकेला आगथजक 
मिंदीची झळ बसली. ्जारो 
लोकािंनी नोकऱ्या गमावल्या. 
उपलब्ध फकमान साधनािंमध्ये 
उदरतनवाज् कसा करायचा, 
याबद्दल मागजद जन करण्यास 
जॉजजला बोलावण्यात आले.  

दरवर्षी वेगळे पीक घेतल्यामळेु 
माती सुपीक ्ोते. ततला खतािंची 
गरज पडत ना्ी. रोपट्याचा 
प्रतयेक भाग उपयोगात आणा. 
 ेंगदाण्यािंची ोरिलिं ्ी 

जनावरािंसाठी पोष्ीक खाद्यान्न 
आ्े.  

1935 साली, जॉजजने अमेररकी कृर्षी 
ववभागात काम केले.  ेतात वपके 
तनरोगी रा्ाण्यासाठी  ासनाला 
जॉजजची मदत ्वी ्ोती.  

तुम््ी वनस्पती उद्योग 
खातयात काम कराविं. 
इतर कुणा सिं ोधकािंपेक्षा 
तुम््ाला वनस्पतीिंच्या 
आजारािंची, तयावरच्या 
उपचारािंची चािंगली 
माद्ती आ्े.  



आयुष्याच्या  ेवोच्या क्षणापयांत जॉजज 
वॉश िंगटोन कार्व ज्र यािंनी  ेंगदाण्याचे 
 ेकडो ब्ुमूल्य उपयोग  ोधले. 

1930 च्या द काच्या अखेरीस,  ेंगदाणा ्े अलाबामाचे मुख्य 
पीक बनले आणण तयाचा उद्योग 20 कोोी डॉलर एवढा वाढला.  

ल्ान असताना मी देवाला ववचारलिं, मला ववश्वाचिं र्स्य 
सािंगा. पण देवाने उत्तर ददलिं, ते ज्ञान िक्त माझ्याकडेच रा्ील. 
म््णून मी देवाला  ेंगदाण्याचिं र्स्य ववचारलिं. मग देव 

म््णाला, बरिं, ्े र्स्य मी तुला सािंगू  कतो.   



  
जॉजज वॉश िंगटोन कार्व ज्रचा जन्म जानेवारी 1864 मध्ये शमसरूी राज्यात डायमिंड ग्रोर्व् येथे झाला.  
5 जानेवारी 1943 रोजी अलाबामा राज्यातील ोस्केजीमध्ये तयािंच ेतनधन झाले.  
  
कॅन्सास राज्यातील शमतनआपोशलस  ्रात रा्ात असताना जॉजजला आपल्या शमत्रािंकडून, पररवाराकडून कधी्ी पत्र शमळाले 
ना्ी. याच ेकारण,  ्रात आणखी एक जॉजज कार्व ज्र रा्ात ्ोता. कार्व ज्रची पत्रे चुकून तयाच्याकड ेजात असत. ्ा गोंधळ 
ोाळण्यासाठी जॉजज आपल्या नावात मध्यभागी डब्ल्यू ्े अक्षर वापरू लागला. लोक तयाला ने्मी ववचारत, ्ा डब्ल्यू 
वॉश िंगटोनसाठी आ्े का? तरे्व्ा जॉजज्ी डब्ल्यू म््णजे वॉश िंगटोन असे सािंगू लागला आणण तयाच ेनाव पडले जॉजज वॉश िंगटोन 
कार्व ज्र.  
  
जॉजज वॉश िंगटोन कार्व ज्रने  ेंगदाणा तलेाचा उपयोग करून सौंदयज प्रसाधने आणण रिंग बनवण्याची तीन पेोिंो शमळवली.  ेंगदाणा 
आणण रताळी यािंचा उपयोग करून लावलेल्या  ेकडो  ोधािंतून तयािंनी कधी निा कमावला ना्ी. 1938 साली तयािंनी 30,000 
डॉलर ्ी आयुष्यभराची कमाई जॉजज वॉश िंगटोन कार्व ज्र िाऊिं ड ेनला दान केली. ्ी सिंस्था ववज्ञान श क्षण आणण सिं ोधन या 
क्षेत्रात काम करत.े    
  
जॉजज वॉश िंगटोन कार्व ज्रला बरेच पुरस्कार आणण मानसन्मान शमळाले. 1923 साली नॅ नल असोशसए न िॉर द अडॅर्व्ान्समेंो 
ऑि कलडज वपपल (NAACP) या सिंस्थेने तयािंना जस्प्रिंगारन पदक प्रदान केले. जजथे कार्व ज्रने आपले कॉलेज  
जीवन सुरू केले, तया शसम्पसन कॉलेजने  1928 साली जॉजजला डॉक्ोरेो पदवीने सन्मातनत केले. 1939  
साली ववज्ञानात अतुलनीय कामगगरी बजावल्याबद्दल कार्व ज्रला गथओडोर रुझवेल्ो पदक देण्यात आले.   
  
जॉजज वॉश िंगटोन कार्व ज्र यािंना  ेंगदाणा उद्योगाच ेजनक मानले जात.े  
 ेंगदाण्याबद्दल का्ी रोचक गोष्ी खाली ददल्या आ्ेत: 

• अमेररकेत खाल्ल्या जाणाऱ्या न्या्ारीचा दोन ततृीयािं  भाग  ेंगदाण्याचा असतो.  

• अमेररकेत  ेंगदाणा लोणी (Peanut Butter) ्ा अतत य लोकवप्रय पदाथज आ्े. ततथे  

सुमारे 90% लोक  ेंगदाणा लोणी खातात.  
• 12 औिंस  ेंगदाणा लोणी बनवण्यास 540  ेंगदाणे लागतात. एका एकरात 3,000  
 ेंगदाणा लोणी सँडवीच बनतील एवढे  ेंगदाणे उगवतात.   

जॉजज वाश िंगटोन कार्व ज्रबद्दल अगधक माद्ती 


